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AJUNTAMENTS

Badalona

ANUNCI

Havent estat sol·licitat el canvi de nom de
la concessió del dret funerari corresponent al
nínxol número 161, sèrie 7, pis primer, del
Cementiri de Sant Pere, la qual consta inscri-
ta a nom de Pedro Gómez Valverde, per tal
d�autoritzar el canvi de titularitat a favor del
senyor Luis Francisco Gómez Gómez, i en
aplicació de l�article 32 del vigent Reglament
de Cementiris, es publica el present anunci
perquè dins del termini d�un mes, la persona
o persones que es considerin perjudicades
formulin a aquesta Corporació Local les
al·legacions que estimin adients.

Badalona, 19 de juny de 2002.
El Regidor, Manuel Rodríguez i Miralles.

022002015072
A

Badalona

EDICTE

Per Acord de la Comissió de Govern de
data 17 de setembre de 2002, s�acorda el
següent:

�Primer. - Aprovar definitivament el pro-
jecte de Compensació de la Unitat d�Actua-
ció número 3 del Pla Especial Margarida
Xirgu de Badalona presentat per Promocions
Méndez 44-54, S.L., com a propietària única
dels terrenys sotmesos a repartiment inclosos
dins l�esmentada Unitat.

Segon. - Notificar el present acord als inte-
ressats i publicar-lo al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA i a un dels diaris de més gran cir-
culació, així com al tauler d�anuncis munici-
pal.

Tercer. - Aquest acord posa fi a la via
administrativa d�acord amb el que estableix
l�article 2.2.b) del Reglament 1093/1997
sobre Inscripció en el Registre de la Propietat
d�Actes de Naturalesa Urbanística.

Quart. - Facultar al Regidor d�Urbanisme i
Habitatge per a què en nom de l�Ajuntament
intervingui en la signatura dels documents
que calguin per a la plena eficàcia d�aquest
acord i pugui resoldre les incidències que en
el seu cas es presentin� (Exp. 79/CNR-17/99).

Badalona, 18 de setembre de 2002.
L�Alcaldessa, p.d., el Regidor responsable

de l�Àrea d�Urbanisme i Habitatge, Francesc
López i Guardiola.

022002017954
A

Barcelona

ANUNCI

L�Alcaldia, en data 28 de juny de 2002, ha
resolt:

Delegar, a l�empara de l�article 13.2 de la
Carta Municipal, en el Superintendent de la
Guàrdia Urbana, Sr. Alfons Lluís Vidal i
Verge, la facultat de concedir i denegar targe-
tes d�armes per a la utilització d�armes de la
categoria 4a., contemplada a l�article 105 del
Real Decret 137/1993, de 29 de gener, pel
que s�aprova el Reglament d�Armes.

Barcelona, 25 de setembre de 2002.
La Secretària delegada, Montserrat Oriol i

Bellot.

022002018545
A

Barcelona

ANUNCI

L�Alcaldia, en data 21 de maig de 2002,
ha adoptat la següent resolució:

Aprovar la Instrucció que regula les condi-
cions d�atorgament de les targetes d�aparca-
ment per a persones amb disminució, en
desenvolupament de l�article 7 del Decret
97/2002, de 5 de març, de la Generalitat de
Catalunya, segons els criteris fixats a conti-
nuació, i

Delegar, d�acord amb l�article 72.2 del
ROAS i 13.2 de la Carta Municipal de Barce-
lona, en l�Im. Sr. Francesc Narváez i Pazos,
Regidor Ponent de Mobilitat, l�exercici de les
funcions derivades de l�esmentada Instrucció.

CONDICIONS D�ATORGAMENT DE LES TARGETES
D�APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ

1. L�autorització per l�atorgament de les
targetes d�aparcament per a persones amb
disminució es regirà pel que s�estableix en la
present Instrucció.

2. De conformitat amb l�article 1.2 del
Decret 97/2002, hi ha dos modalitats de tar-
geta d�aparcament:

* Targeta d�aparcament per a persones
amb disminució, amb dues submodalitats:

- Titular conductor.
- Titular no conductor.
* Targeta d�aparcament de transport

col·lectiu.
3. El procediment d�atorgament de qualse-

vol modalitat de targeta s�iniciarà a petició de
l�interessat, mitjançant imprès normalitzat
que serà facilitat per les Oficines d�Atenció al
Ciutadà de l�Ajuntament de Barcelona. S�an-
nexen a la present Instrucció models de
l�imprès normalitzat per la sol·licitud de tar-
geta d�aparcament per a persona amb dismi-
nució i de targeta d�aparcament per a trans-
port col·lectiu.

4. La sol·licitud serà emplenada per l�inte-
ressat, adjuntant-se els documents exigits en
l�imprès corresponent, que seran els
següents:

Targeta d�aparcament per a persones amb
disminució:

- Dues fotografies.
- DNI del titular.
- En el cas de titular conductor/a, fotocò-

pia del permís de conduir.

- Certificat del Servei d�Orientació i Valo-
ració que acrediti que supera el barem de
mobilitat o que compleix el requisit a què es
refereix l�article 3.3 del Decret 97/2002, de 5
de març.

- Acreditar la representació legal del titular
(excepte en el cas de mare/pare).

Targeta d�aparcament de transport col·lec-
tiu:

- DNI en cas de persona física.
- NIF en cas de persona jurídica.
- DNI del representant legal, en cas de les

persones jurídiques, i acreditació de la seva
condició de representant legal.

- Permís de circulació del vehicle.
- Fitxa tècnica del vehicle
Si els anteriors documents es presenten

mitjançant fotocòpies, hauran d�estar legiti-
mades per notari o compulsades amb el seu
original per l�Oficina d�Atenció al Ciutadà o
per un funcionari d�aquesta Corporació.

5. Les sol·licituds, juntament amb tota la
documentació, es presentaran a les Oficines
d�Atenció al Ciutadà, que remetran les matei-
xes a l�Institut Municipal de Persones amb
Disminució.

Pel que fa a les sol·licituds relatives al
transport col·lectiu, les Oficines d�Atenció al
Ciutadà remetran aquestes a l�Oficina de Per-
misos del Sector de Via Pública.

6. L�Institut Municipal de Persones amb
Disminució (IMPD) comprovarà la con-
currència dels requisits per l�atorgament de la
targeta d�aparcament al sol·licitant. En el cas
de que no es presenti algun dels documents,
o que el certificat presentat no acrediti sufi-
cientment el requisit de disminució, l�IMPD
requerirà a l�interessat perquè presenti la
documentació preceptiva en el termini
màxim de deu dies, amb la indicació que si
no ho fa, es considerarà que ha desistit de la
seva petició, amb els efectes que disposa l�ar-
ticle 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú.

7. Un cop avaluada la documentació,
l�IMPD remetrà la mateixa a l�Oficina de Per-
misos del Sector de Via Pública. Aquesta ofi-
cina s�encarregarà de la seva tramitació fins
al moment del lliurament de la targeta, que
es realitzarà des de la pròpia oficina.

8. L�atorgament de les targetes d�aparca-
ment requerirà l�obertura d�un expedient
individualitzat, la numeració del qual coinci-
dirà amb el número de la targeta. La numera-
ció constarà de deu dígits, que tindran la
següent significació:

El primer i segon dígits:
00 si es tracta de targeta d�aparcament de

transport col·lectiu,
01 a 10, si es tracta de la targeta d�aparca-

ment individual, en funció del districte on
resideixi el titular.

Del tercer al quart dígit: any d�emissió.
Del cinquè al desè dígit: núm. d�ordre

correlatiu
9. La resolució de concessió o denegació

de totes les modalitats de targeta d�aparca-
ment s�ha de dictar en el termini màxim de
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quatre mesos.
10. Transcorregut el termini màxim de

resolució sense que s�hagi notificat la resolu-
ció del procediment, la sol·licitud s�entendrà
desestimada, la qual cosa no eximirà a l�òr-
gan competent de dictar resolució expressa
en els termes que estableixen els articles 42 i
43 de la Llei 30/1992.

11. La renovació de les diferents modali-
tats de targetes d�aparcament seguirà el
mateix procediment que per l�atorgament.

Barcelona, 30 de setembre de 2002.
La Secretària delegada, Montserrat Oriol i

Bellot.
Segell de registre d�entrada

Núm. d�expedient:
Sol·licitud de la targeta d�aparcament
individual per a persones amb disminució

Dades de la persona beneficiària
Cognoms:
Nom:
DNI núm.:
Data de naixement:
Adreça (carrer, número, bloc, pis, porta):
Districte:
Telèfon:
Població:
Codi postal:

Dades del / de la representant legal en cas
de beneficiari/ària menor d�edat o
incapacitat/da

Cognoms:
Nom:
DNI núm.:
Data de naixement:
Adreça (carrer, número, bloc, pis, porta):
Districte:
Telèfon:
Població:
Codi postal:

Modalitat de targeta (Ambdues modalitats
són excloents. Cal senyalar amb una creu
l�opció corresponent)

- Titular conductor/a:
- Titular no conductor/a:

Documentació que cal aportar
1. DNI del/de la titular.
2. Dues fotografies del/de la titular.
3. En el cas de titular conductor/a, fotocò-

pia del permís de conduir.
4. Certificat del Servei de Valoració i

Orientació que acrediti que supera el barem
de mobilitat o que compleix el requisit a què
es refereix l�article 3.3 del Decret 97/2002,
de 5 de març (persones que tinguin una agu-
desa visual bilateral igual o inferior a 0,1
amb correcció, o una reducció concèntrica
del camp visual igual o menor a 10 graus).

5. Acreditar la representació legal (excepte
en el cas de mare/pare).

Signatura de la persona beneficiària
Signatura del/de la representant legal

......................., ........... d.............. de 20
.....

Informació
De conformitat amb l�article 7.4 del

Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targe-
ta d�aparcament per a persones amb disminu-
ció i altres mesures adreçades a facilitar el
desplaçament de les persones amb mobilitat
reduïda, el termini màxim de resolució i noti-
ficació del procediment és de 4 mesos i el
sentit del silenci administratiu és desestimato-
ri.

En aplicació de l�article 5.2 de la Llei
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, l�ens local infor-
ma del següent:

�Les dades de caràcter personal que ha de
facilitar per a l�obtenció de l�objecte de la
seva sol·licitud, s�inclouen en el fitxer de
l�ens local competent.

Aquestes dades tenen com a finalitat la
valoració de la seva petició, i el seu destina-
tari i responsable és l�ens local competent.�
Excm. Sr. Alcalde de l�Ajuntament de 
Barcelona

Segell de registre d�entrada
Núm. d�expedient:

Sol·licitud de la targeta d�aparcament de
transport col·lectiu per a persones amb
disminució

Dades de l�entitat
Denominació:
NIF núm.:
Adreça (carrer, número, bloc, pis, porta):
Districte:
Telèfon:
Població:
Codi postal:

Dades del / de la representant legal
Cognoms:
Nom:
DNI núm.:
Càrrec:
Adreça (carrer, número, bloc, pis, porta):
Districte:
Telèfon:
Població:
Codi postal:
Matrícula del vehicle:

Documentació que cal aportar
1. DNI del/de la representant legal.
2. Permís de circulació del vehicle.
3. Fitxa tècnica del vehicle.
4. Acreditar la representació legal.

Signatura del/de la representant legal
......................., ........... d.............. de 20

.....
Informació

De conformitat amb l�article 7.4 del
Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targe-
ta d�aparcament per a persones amb disminu-
ció i altres mesures adreçades a facilitar el
desplaçament de les persones amb mobilitat
reduïda, el termini màxim de resolució i noti-
ficació del procediment és de 4 mesos i el
sentit del silenci administratiu és desestimato-
ri.

En aplicació de l�article 5.2 de la Llei
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, l�ens local infor-
ma del següent:

�Les dades de caràcter personal que ha de
facilitar per a l�obtenció de l�objecte de la
seva sol·licitud, s�inclouen en el fitxer de
l�ens local competent.

Aquestes dades tenen com a finalitat la
valoració de la seva petició, i el seu destina-
tari i responsable és l�ens local competent.�
Excm. Sr. Alcalde de l�Ajuntament de 
Barcelona

Barcelona, 30 de setembre de 2002.
La Secretària delegada, Montserrat Oriol i

Bellot.

022002018546
A

Barcelona

ANUNCI D�APROVACIÓ DEFINITIVA

Exp. núm. 02P0479.
El Plenari del Consell Municipal, en sessió

celebrada el 27 de setembre de 2002, adoptà
el següent acord:

Aprovar definitivament, de conformitat
amb l�article 68 de la Carta Municipal de
Barcelona, el Pla especial de concreció del
tipus d�equipament, ordenació volumètrica i
edificabilitat de la parcel·la situada al carrer
de Numància, núm. 149, promogut per la
Fundació Pere Tarrés.

Contra aquest acord que és definitiu en via
administrativa, es pot interposar recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala del Con-
tenciós Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent a aques-
ta publicació. No obstant, se�n pot interposar
qualsevol altre recurs que es consideri conve-
nient.

NORMATIVA DEL PLA ESPECIAL DE
CONCRECIÓ DEL TIPUS D�EQUIPAMENT,
ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA I
EDIFICABILITAT DE LA PARCEL·LA
SITUADA AL CARRER DE NUMÀNCIA
NÚM. 149

CAPÍTOL 1

DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1

Àmbit
L�àmbit territorial del Pla Especial

comprèn exclusivament la parcel·la de la
Fundació Pere Tarrés, delimitada pel carrer
Numància (149-151), carrer de Solà i carrer
Joan Gamper. (Plànol PE2).
Art. 2

Objecte
El Pla Especial té per objecte la concreció i

regulació d�usos per a un nou equipament a
construir en la parcel·la, així com l�ordenació
volumètrica del conjunt, i la determinació de
l�edificabilitat màxima en funció del progra-
ma funcional de l�equipament. Igualment
limita les alteracions possibles a l�interior de
l�edifici protegit del centre de la parcel·la, i


